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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Y tế trực thuộc 

 

Căn cứ Quyết định 193/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch ngành Y tế tỉnh An 

Giang thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 06/3/2018 của Bộ Y tế, 

Quyết định số 1938/QĐ-UBND, ngày/10/8/2018 của UBND tỉnh An Giang ban 

hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 

48-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới”. 

Căn cứ Công văn số 1234/UBND-TH ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký chương trình ban hành Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2019. 

Sở Y tế gửi bản dự thảo Đề án chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế giai 

đoạn 2019-2025, rất mong nhận được sự tham gia góp ý từ các đơn vị Y tế trực 

thuộc Sở Y tế. 

Công văn đóng góp ý kiến của Quý đon vị, xin gửi về Sở Y tế đến hết 

ngày 28/10/2019 hoặc gửi qua địa chỉ email ttdep03@angiang.gov.vn. Nếu quá 

thời gian nêu trên, các đơn vị không có văn bản góp ý xem như thống nhất với 

dự thảo Đề án. 

Xin chân thành cảm ơn sự tham gia ý kiến của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Các phòng chuyên môn SYT; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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